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دراسة مقارنة لكٍل من الفنون الشعبية الكويتية العاشوري والردحة  

 والوجفي

 

 عبد الحميد فتحى صقر 

 :ملخص

في مااا جمن أكثر الفنون المتشابه بااالفنون الشاا الك اليو تلااك لنااون ال ارااو و لالر  ااك لالااو

عند ال د د من ألرا  المجتمااا اليااو تي ل ايااك ملاار المتهمماالن ماان    لماان  حدث لاس 

ه لااي  لااا  امن لمجتمااا اليااو تي  طلق أهملك الفنون الش الك اليو تلك لما تؤ  ه ماان  ل اه هامااا

استمد الاا ث لير  هاا ا الاحااث لااي دعاادا    اسااك  مد ااك ليااور ماان لاان ال ارااو و لالر  ااك 

  هدلت دلى ملن بالتراث المومي لالالئك لالفنون المحلطكلالوجفي  تى  تمو ملر المتهم

هاا   بلااان ات تالاااج الجوهر ااك باالن   للر  ك لالااوجفيلن ال ارو و لا  دلماء الضوء على

الت رف على مدى م رلك اليو تللن من ملر المتهمملن بمناساك أ اء   لالفنون علنك الاحث

الاحث المن ج الويفي )استطاع الاارأو  تاا    اكو لن من الفنون علنك الاحث لالفرق بلن ما

  لر  من لئاج 170من ملر المتهمملن موسلملاَ لعد ه  )على علنك من المجتما اليو تي 

 عمر ك مهتلفك

    الوجفى.  الفنون الش الك اليو تلك   ال ارو ى   الر  ك  الكلمات الدالة :

 
 مقدمة:

واألصالة الذي يغذي  الفنون الشعبية لكل أّمة )مجتمع( هي نبع الثقافة
وهذا يتمثل  المجتمع الواحد،  والمجتمعي لدى الفرد والجماعة فيالوعي القومي  

اجتماعية  وأسس  بمقومات  شعوبها  تشترك  حيث  العربي،  الخليج  منطقة    في 
ثقافية واحدة، استمدت قوتها وعراقتها من تراث عربي واحد، وخضعت  ومفاهيم  
وأش لمؤثرات  بأنواعها  الشعبية  الغنائية  الفنون  وتمثل  مشتركة،  كالها حضارية 

سلوب حياة الفرد في كل مرحلة من مراحل  مجتمع وأثقافة ال المرآة التي تعكس
األيام أشكال السلوك وأنماط التفاعل االجتماعي   تطوره، حيث تسجل وعلى مرّ 

الغنائية الفنون  كانت  لذا  من   اليومي،  تسجله  ما  أو  بها  يرتبط  وما  الشعبية 
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ية  للمجتمع. ولم تنبع الفنون الغنائ  الحضاري عادات وتقاليد من المالمح للتراث  
األفراد والجماعات والبيئة المحيطة   لتفاعل بينالشعبية من فراغ بل هي نتاج ا

   (9، 2006القالف، خالد من خالل األزمات واألحقاب الماضية )
بالبيئتين   تأثرها  بسبب  الشعبية  الكويتي  المجتمع  فنون  تنوعت 

هنا ومن  والبحرية  بأنوا   الصحراوية  الفنون  هذه  إلى  الكويتي  الشعب  عها  لجأ 
ه، كما ساهم المكان الذي يعيش فيه األفراد  المختلفة ليفرغ بقالبها همومه وأفراح

مساهمة فعالة في شكل أداء الفنون الشعبية الكويتية وطبيعتها وطريقتها، فلكل 
خلف، المحمد  مكان ظروفه التي تؤثر في طبيعة أهله وسير أعمالهم اليومية )

2003 ،1 .) 

تالفها ما بين حياة  دولة الكويت قديمًا، واخ أما طبيعة الحياة على أرض 
البادية وحياة البحر، فقد أثرت في تعّدد أنماط الفنون الشعبية الكويتية، فكانت  
األلحان من موسيقي وغناء كثيرة االسماء ومتنوعة األلوان، ولكنها بقيت ضمن  

أو  إطاره الخاص به من حيث تركيبه اإليقاعي،  أشكال محددة، فلكل شكل منها  
 (38: 2016المانع،  حمد لمصاحبة )الجملة اللحنية، أو الكلمات واآلالت ا

تتسم بخصائص معينة  التي متنوعة ال هابإيقاعات دولة الكويت  ت تميز لذا 
الوطن    مغايرة أرجاء  سائر  في  المنتشرة  اإليقاعات  في    العربيعن  فاإليقاع 

لفات فطرية تتمثل في الموسيقى الكويتية خاصة والخليجية عامة يعتبر بمثابة تا
مقارن ويمكن  تمامًا  متداخلة  ممتزجة  إيقاعية  به  ضروب  تتسم  بما  ذلك  ة 

أو   الصوتي  الهارموني  يسمى  بما  األلحان  في  تداخل  من  الغربية  الموسيقى 
الشعبية في الكويت قوتها وتأثيرها  التوافق اللحني، ومن هنا تكتسب اإليقاعات  

 . عامةت في الموسيقى العربية وسماتها المتميزة من سائر اإليقاعا
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دراسات  الباحثين  العديد من  قدم  الكويت  بدولة  المحلي  الصعيد  وعلى 
إلى   و تهدف  الكويتية  الشعبية  الفنون  وتدوينها،  دراسة  الكويتية  اإليقاعات  تفنيد 

( البلوشي  سلمان  بحث  تناول 2011منها  إلى  خالله  من  هدف  والذي   )  
ص من خالله لشعبية الكويتية والتي خل  اإليقاعية لبعض األغاني االخصائص  

( القالف  خالد  وبحث  الشعبية،  اإليقاعات  من  العديد  والذي   (2015لتدوين 
وخصائصها   الكويتية  الشعبية  اإليقاعات  على  الضوء  إلقاء  خالله  من  هدف 

اوتدوينها جمال  ودراسة   ،( الفنون  2017لخلب  من  لالستفادة  هدفت  والتي   )
 . اد تدريبات تكنيكية على ألة الكمان العربيالشعبية الكويتية في إعد 

الكويتي   اإلنسان  قصة  يمثل  الكويتية  الشعبية  الفنون  من  فن  كل  أن 
واعتزازه بأرضها مدفوعًا بعاداته وتقاليده العريقة، فهي توضح التفاعل المستمر 

اإلنسان   توضح  بين  كما  وعروبته،  بتاريخه  الوثيق  ارتباطه  وتوضح  وبيئته، 
بالعال بفنون  صلته  الكويتية  الفنون  امتزاج  خالل  وذلك  به،  المحيط  الخارجي  م 

الخليجية، وبفنون البيئات األفريقية واآلسيوية، وكذلك من خالل التجارة  األرض  
 (.14: 1986كمال،  منيجة ) عبر البحار

الفنون   أكثر  العاشوري ومن  فنون  الكويتية  الشعبية  بالفنون  المتشابه 
لعديد من أفراد المجتمع الكويتي وخاصة  لبس عند ا  في ما يحدث جوالردحة والو 

الشعبية الكويتية وما تؤديه    غير المتخصصين منهم، ومن منطلق أهمية الفنون 
البحث   هذا  فكرة  الباحث  استمد  الكويتي،  المجتمع  دورًا هامًا في حياة  في  من 

غير   يتصل  حتى  والوجفي  والردحة  العاشوري  فن  من  لكٍل  نقدية  دراسة  إعداد 
 لمتخصصين بالتراث القومي والبيئة والفنون المحيطة. ا
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 مشكلة البحث 
للفنون   العالي  بالمعهد  مساعد  كمدرس  الباحث  عمل  خالل  من 
الشعبية   اإليقاعات  خاللها  من  يقدم  والتي  الشعبي  األدب  لمادة  الموسيقية 
الكويتية   الشعبية  الفنون  فرق  من  بالعديد  الباحث  عمل  خالل  ومن  الكويتية، 

لى  ة العميري البحرية ومعيوف مجلي البحرية، ومن خالل إطالع الباحث عكفرق
تدوين   تناولت  التي  العلمية  العلمية والكتب  الشعبية    الفنون العديد من األبحاث 

الباحث  الحظ  فقد  غير    الكويتية،  من  الكويتيين  من  العديد  دراية  عدم 
)فن   البحث  عينة  الفنون  من  فن  كل  أداء  بمناسبة  العاشوري  المتخصصين 

والردحة والوجفي( ما دفع الباحث إلعداد هذا البحث بهدف إلقاء الضوء على  
وا العاشوري  حيث    لردحةفن  من  بينها  الجوهرية  الفروق  وبيان  والوجفي، 

المستخدمة    –سرعة  ال  –الميزان    -)المسمى   كل    –اآلالت  استخدام  مناسبة 
 إيقاع(  

 تساؤالت البحث 
في  ختالفات  االما   - النظرية  الجوهرية  السنَكني  إيقاع  خصائص 

التدوين واألداء )المسمى     –السرعة    –الميزان    -والعملية من حيث 
   ؟(مناسبة استخدام كل إيقاع –اآلالت المستخدمة  

الكويتيين من غير المتخصصين بمناسبة أداء كل فن مدى معرفة  ما   -
 ؟ من الفنون عينة البحث 

   أهداف البحث
 والوجفيي والردحة فن العاشور إلقاء الضوء على  -1
 ات الجوهرية بين الفنون عينة البحث بيان االختالف -2
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مدى معرفة الكويتيين من غير المتخصصين بمناسبة  التعرف على   -3
 بحث والفرق بينهما. أداء كل فن من الفنون عينة ال

 أهمية البحث 
مجال  في  والمتخصصين  الباحثين  مساعدة  في  البحث  أهمية  تكمن 

لطبيعة الفنون  تحقيق فهم أشمل  ب  ر المتخصصينك غيوكذلالموسيقى الشعبية  
 .الشعبية الكويتية ومناسبة أداء كٍل منها

 حدود البحث
عام    الفنون  الكويت  دولة  في  العاشوري   2020الشعبية  )فن  وخاصة 

 والردحة والوجفي(

 أدوات البحث  
 المقابالت الشخصية   -
 جفي العاشوري والردحة والو التسجيالت الصوتية وتدوين إيقاع  -
 مدى معرفتهم  فيالكويتيين غير المتخصصين  استبانة استطالع رأي   -

 الفرق بينهما.  الشعبية عينة البحث مناسبة أداء كٍل فن من الفنون ب

 منهج وعينة البحث  
وصفي )استطالع الرأي( على عينة من المجتمع  يتبع البحث المنهج ال

ت عمرية  من فئا( فرد  170الكويتي من غير المتخصصين موسيقيَا وعددهم )
 مختلفة. 
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 صطلحات البحث  م
 اإليقاع  •

اللغات األوروبية من اللفظ اليوناني    في   Rhythmتشتق كلمة إيقاع   
Rhythmus     وهو بدوره مشتق من الفعلRheein    ،بمعنى ينساب أو يتدفق

من  والمشتق  َأْوَقَع  كلمة  مصدر  بأنه  لغتا   اإليقاع  ع رف  العربية  اللغة  وفي 
  (114: 1991)معجم المعاني الجامع،  و نوع من المشية السريعةالتوقيع وه 

من   العديد  سعى  اإليقاع،    الباحثينوقد  لمفهوم  تعريف  إيجاد  فقد  في 
القادر  هعرفت عبد  أحمد  والحياة  1973)  جيالن  الحياة  اإليقاع هو  بأن    هي ( 

 في   نلمسهنظم الكون، كذلك    فيالطبيعة نالحظ سيطرة اإليقاع    ففياإليقاع،  
أيضَا   نالحظه  كما  باإلنسان،  المحيطة  الطبيعية  نفسة  اإل  فياألصوات  نسان 

، الالإراديةضربات القلب "النبض" والتنفس، وفى الحركات    فيحيث نراه يتمثل  
أو فرحة فهو تقسيم الزمن    لخوفهوقد تتغير سرعة اإليقاع تبعَا لنفسية اإلنسان  

وبرت كما عرف ر   (97:  1973)جيالن عبد القادر،    لوحدات منتظمة متتابعة
( اإليقاع بأنه العنصر الرئيسي إلظهار  1980)  Robert Lundeen لوندين  

الطابع الموسيقى وشخصيتها المميزة، سواء كانت موسيقى راقصة أو مارش أو  
 . (Lundeen,1980: 15) للجري مصاحبه 

  الفنون واإليقاعات الكويتية الشعبية •
تؤ  ومتداخلة  متعددة  إيقاعية  آالت    باستخدام واحد    آن   في دى  ضروب 

إيقاعية على خط مستقل واإليقاع     الشعبي إيقاعية متنوعة ويدون دور كل آلة 
وتتعدد الخطوط بتعدد الضروب واآلالت   إيقاعيتدوينه أكثر من خط    فييتخذ  

 .المستخدمة
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 التراث الشعبي •
من إلينا  وصل  ما  كل  وهو   هو  السائدة  حضارتنا  داخل  الماضي 

ع نفسي  المقومات   الشعب،ند  مخزون  هو  التي   والتراث  الحضارية  الحياتية 
بتفاعل وتمازج غير   وصلتنا ونعيش على أساسها بعد تراكم الخبرات اإلنسانية

،  مفروض  حنفي  أن  (14:  2000)حسني  اصطالح   أي  هو  الشعبي  التراث 
المأثو  جوانب  جميع  على  يطلق  ويشمل   رات شعبي  شفهيا  انتقلت  التي  الثقافية 

الشعبيالمعتقد  واإلبداع  والعادات  الشعبية  تنتمي   ات  التي  الموضوعات  ويمثل 
الفلكلور الشعبي  إلى  اإلبداع  أو  الشعبي  التراث  الحامولي،   ودراسة  )يسري 

1991 :13) 

 ينقسم البحث إلى جزءين 

 الجزء النظري ويشتمل على  
 المرتبطة بموضوع البحث الدراسات السابقة  -
 ية تصنيف الفنون الشعبية الكويت  -
 كٍل من فن العاشوري والردحة والوجفيمناسبة أداء  -
 الفنون عينة البحث اآلالت المستخدمة في أداء  -
 ا الموسيقية. وخصائصه)فن العاشوري والردحة والوجفي( عناصر  -

على:   ويشتمل  التطبيقي  الجوهرية  الجزء  الشعبية  االختالفات  الفنون 
والوجفي والردحة  العاشوري  )فن  وخاصة  البحث  البحث  عينة  أدوات  وتطبيق   )

الكويتي رأي  استطالع  استبانة  في  مدى  المتمثلة  في  المتخصصين  غير  ين 
 بينهما. معرفتهم بمناسبة أداء كٍل فن من الفنون الشعبية عينة البحث والفروق 
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 الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث  
 الدراسة األولى بعنوان

   ية الكويتيةالخصائص اإليقاعية لبعض األغاني الشعب

اإليقاعية   والضروب  اإليقاعية  األشكال  على  التعرف  الدراسة  هدفت 
نتائج   أسفرت  وقد  الوصفي  المنهج  البحث  اتبع  المصاحبة،  اإليقاعية  واآلالت 
تحليل العينة أنه في أغلب األغاني تعددت اإليقاعات المصاحبة مما نتج عنه  

ال غير  اإليقاعية  والتداخالت  وتركيبات  جعمقابالت  مما  اإليقاعات بسيطة،  ل 
تظهر  التي  المنتظمة  غير  الضغوط  وكذلك  إيقاعاتها،  بتعدد  تتميز  الكويتية 

اإليقاعات   من  كثير  في  البلوشي،  واضحة  الدراسة    (،2011)سلمان  تتفق 
على  للتعرف  الكويتية  اإليقاعات  تناول  في  الحالي  البحث  مع  السابقة 

اهت في  اختلفت  أنها  إال  الفنية  الحخصائصها  البحث  الشعبية  مام  بالفنون  الي 
 الكويتية والفروق بينها.

 الدراسة الثانية بعنوان 

اإليقاعات  ألنواع  المتوسطة  للمرحلة  الموسيقا  مناهج  شمولية  مدى 
  في دولة الكويت  الشعبية الكويتية

في   الموسيقية  التربية  وموجهي  معلمي  آراء  معرفة  إلى  الدراسة  هدفت 
مناهج الموسيقا واألناشيد إليقاعات الموروث شمولية  مدارس الكويت حول مدى  

الوصفي   المنهج  البحث  اتبع  المتوسطة،  المراحل  لصفوف  الكويتي  الشعبي 
اإليقاعات   لتضمين بعض  النتائج عن وجود حاجة  اسفرت  وقد  الحالة،  دراسة 

الكويت  دولة  في  المتوسطة  المرحلة  مناهج  ضمن  اإليقاعية  )عبد    واآلالت 
الصقر تعرضهم  ،  (2015،  الحميد  في  الحالي  البحث  مع  الدراسة  تلك  تتفق 
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إشكاليه   ببيان  الحالي  البحث  اهتمام  في  وتختلف  الشعبية،  الكويتية  لإليقاعات 
 إيقاع السنَكني بين النظرية والتطبيق.

 بعنوان  الثالثة الدراسة

الشعبية   الفنون  من  مستمدة  العربي  الكمان  آللة  تمارين  ابتكار 
   الكويتية

سة إلى إعداد مجموعة من التمارين المبتكرة من قبل الباحث  لدرات اهدف
رفع   على  تعمل  الكويتية  الشعبية  الفنون  من  مستمدة  العربي  الكمان  آللة 
راسة  المنهج التطويري، على   الدِّّ التقني لدارس الكمان العربي، اتبعت  المستوى 

ة عشر فن،  غت ثالثعينة مقصودة ومنتقاة من الفنون الشعبية الكويتية التي بل
قام الباحث بوصفها وشرحها من حيث طبيعة كل فن، وقد خل صت النتائج عن  
الموروث  من  االستفادة  نواحي  على  بالتعرف  الدراسة  تساؤالت  على  اإلجابة 
الشعبي الكويتي من حيث اإليقاع والمقامية والشكل البنائي، كما أسفرت النتائج  

الت جميع  االستبيان  محكمي  قبول  المستوى مرينات  عن  لرفع  والهادفة  المبتكرة 
، تتفق الدراسة  (،  2016)جمال الخلب،    التقني لدى دارسي آلة الكمان العربي

في   وتختلف  الكويتية  الشعبية  بالفنون  االهتمام  في  الحالي  البحث  مع  السابقة 
 الهدف والعينة.

 بعنوان  الرابعةالدراسة 

 لكويتية واليمنية  دراسة ُمقارنة لبعض اإليقاعات الشعبية ا
إل الدراسة  واليمنية  هدفت  الكويتية  اإليقاعات  أصول  عن  الكشف  ى 

واالختالف   التشابه  أوجه  وتحديد  منهما  لكل  اإليقاعية  التراث  عناصر  وتوثيق 
الكويتية   الشعبية  اإليقاعات  بعض  بين  م قارنة  دراسة  إجراء  وكذلك  بينهما، 
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الدراسوا اتبعت  اليمنية،  الشعبية  )المنهجإليقاعات  تحليل محتوى(    -الوصفي  ة 
اإليقاعات   في  يقابلها  وما  الكويتية،  الشعبية  اإليقاعات  من  مجموعة  على 

تدوين  الشعبية اليمنية إما بالتشابه أو االختالف.، وخل صت نتائج الدراسة إلى  
عن أصل كل   نيًا مع بيان نبذة( إيقاعًا يم23( إيقاعًا كويتيًا وكذلك )23عدد )

واآل أداإيقاع  في  المستخدمة  فيها الت  يستخدم  التي  والمواقف  والمناسبات    ءه 
العسعوسي،   في  ،  (،  2020)طالل  الحالي  البحث  مع  الدراسة  تلك  تتفق 

 تعرضهم إلى اإليقاعات الكويتية الشعبية إال أنها اختلفت في الهدف والعينة.

 الشعبية الكويتية تصنيف الفنون 
الفنون الشعبية الكوي تية وتطورت حتى أصبح لكل فن تعددت أساليب 

لتصنيف    خصائصه الباحثين  العديد من  ولقد سعى  الخاص،  المميزة، وطابعه 
التتان،   علي  )أحمد  قسمها  فقد  الكويتية،  الشعبية  ثالث 1980الفنون  إلى   )

 وشمل التقسيم على: ، *فئات تبعًا لتقسيم مناطق الكويت الستة

 شعبية بدوية   فنون 
الشعرية واللحنية، يمارسها شعراء ات القوالب  هي مجموعة من الفنون ذ 

البادية الذين يرددون أشعارهم بمصاحبة آلة الربابة، وهذه الغنائية والشعرية، لها 
أحمد  قواعدها وأصولها اللحنية الدقيقة والعريقة مثل فن العاشوري وفن الصوت )

   (15: 1980ان، التت

 

 

 

لهي  تُمس   *  محالظاج  ست  دلى  اليو ت  األ مدو      للك  محالظك  الج راء   محالظك  ال ايمك   )محالظك 

لظك الفرلا لك  ت تهتلف للما بلن ا لي أريال أ اء الفنون الش الك امحالظك  ولي  محالظك ماا ك اليالر  مح

 . النفسلك  لت استهداماج كو لن من الفنون الش الكلت م ا ي األما ي المنتشر  لل ا  لت الجوا ب 
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 فنون شعبية بحرية: 
رسها البحارة على  شعبية الجماعية التي يماوهي مجموعة من الفنون ال

ظهر السفينة سواء ما كان منها للتسلية أو ملء أوقات الفراغ أو ما كان منها  
ترميم   كعمليات  اليابسة  على  منها  كان  ما  وكذلك  البحر،  في  للعمل  مصاحبًا 

تتع التي  الممارسات  من  ذلك  غير  أو  طالئها  أو  والعمل  السفينة  بالسفينة  لق 
ع  البحري، القسم،  هذا  أغاني  الغنائية  وتحتوي  األنماط  من  مجموعة  لى 

عاٍل  مستوى  ذات  وموسيقية  فنية  مهارات  يؤديها  ممن  تتطلب  التي  واإليقاعية 
القادري  وفن  العرضة  فن  مثل  اإليقاعية  بالناحية  األخص  وعلى  الحس،  من 

 البحري.

 فنون شعبية مدنية  
الفنو  المدينة  ن وهي  ألهل  المصاحبة  االحتفاالت    الشعبية  في 

مثل الفطر    والمناسبات،  من    يواألضاحأعياد  وغيرها  الشريف  النبوي  والمولد 
في   وخاصة  مشاعرهم  عن  للتعبير  والطهور،  كالزفاف  االجتماعية  المناسبات 
بالرقص والغناء مثل   النفس  الوالئم والترويح عن  إقامة  تتطلب  التي  المناسبات 

 (.16: 1980التتان،  أحمد السمري وفن الصوت )فن 

منيجة كمال   أن )عباس،  الشعبي 1989إال  والغناء  الفنون  م( قسمت 
 تبعًا لمراحل العمر، كالتالي: 

أغان وفنون شعبية تصاحب مراحل الطفولة كأغاني )السبوع والميالد   •
 ( يواألضاحوأغاني مداعبة األطفال وعيد الفطر 

لخطوبة  مرحلة الشباب كأغاني األفراح )ا  أغان وفنون شعبية تصاحب  •
 غاني العمل المختلفة. والحّنة(، باإلضافة إلى أ 
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كأغاني   • والنساء(  )الرجال  بالكبار  خاصة  شعبية  وفنون  أغان 
باإلضافة   المحلية(،  والموالد  والحج  النبوي  )المولد  الدينية  المناسبات 

 (   18: 1989  منيجة كمالإلى أغاني البكائيات وأغاني األفراح )
تصن أن  يرى  الباحث  أن  الكويتإال  الشعبية  الفنون  طرحه يف  الذي  ية 

( ويدعم  1991الشال،  محمود  كتاب  يفيد  الفنون    البحث (  تقسيم  وهو  الحالي، 
 الشعبية تبعًا أغراضها الحياتية كما يلي: 

فنون وأغان شعبية ترتبط بمواسم العمل مثال فن العرضة وفن القادري   •
 البحري 

ال  فنون  • )أغاني  باألفراح  ترتبط  شعبية  -الحنة   –خطوبة  وأغان 
 اللعبوني.  المعاريس( مثال فن الدزة وفن

تعمل  • التي  والقومية  الوطنية  بالمناسبات  ترتبط  شعبية  وأغان  فنون 
على تأصيل االنتماء في النفوس للدفاع عن الوطن، ومنه ما ي شجع  

أجل رفع أعال التنافس من  وبث روح  الرياضية  مثال  الفرق  بالدهم  م 
 . السواحليفن الدوسري وفن 

َير األنبياء  • فنون وأغان شعبية ترتبط بالمناسبات والمعتقدات الدينية )سِّ
مواقف من حياة الصحابة( مثال فن القاري   –القصص    –والمرسلين  

 الرفاعي وفن الطمبورة وفن الليوه وفن العاشوري.

مثال والسهر  بالتجمعات  ترتبط  شعبية  وأغان  وفن   فنون  السامري  فن 
( تفصياًل  (38:  1991الشال،  محمود  الصوت  أكثر  شرح  نتناول  يلي  وفيما   ،

 البحث  بمتن المستخدمةللفنون الشعبية الكويتية 
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 مناسبة أداء كٍل من فن العاشوري والردحة والوجفي -
 فن العاشوري 

المدينة   الكويت   ويؤديهالعاشوري هو فن من فنون  يؤديه الرجال في   ،
مطربفي   األحيان  منفرداً بعض  ع  ويقوم،  ًا  مجمو بالرد  وعند  الكورالعة  ليه   ،

الفرق شيال  يقوم  المطرب  المطرب  ة  غياب  مكان  ويقوم  م    ويسمىبأخذ  طربًا 
الغنائي    الكورال الفن  أن  على  الكويت  في  العادة  وجرت  عليه.  الغنائي  بالرد 

ال 'زفة'  في  ويؤدى  'ينشال'  في  ومن    عريسالعاشوري  العاشوري  أغاني  أشهر 
معيريس"،   "يا  أغنية  هي  حفالت    التزالو الكويت  في  كثيرًا  ت طلب  األغنية  هذه 

المعر  زفة  في  خاصًة  ألهميتها.الزفاف  العاشوري  ،  س  عند  الغنائية  النصوص 
 . الرجالي تحتوي دائمًا على قصائد غزلية

الخليج،   في  موجود  العاشوري  البحرينالفن  الشرقية    في  المنطقة  وفي 
سلطنة  فنون  لكن  وقطر  السعودية  العربية  المملكة  اإلمارات   من  ودولة  عمان 

العاشوري اختالف بسيط    العربية المتحدة تختلف عن باقي دول الخليج. يختلف
هو على دراية    ، وال يكاد يالحظه اال منوقطرالشرقية    والمنطقةبين البحرين  

اال لكن  اإليقاعات،  معرفة  في  تامة  في  خومعرفة  العاشوري  بين  واضح  تالف 
العاشوري   فن  وي عد ،  في الكويت   مع العاشوري   البحرين والمنطقة الشرقية وقطر

قصائد    أساسيًا في حفالت األعراس. وقام سليمان القصار بإحضارفي البحرين  
ة  اللحن وطريق   تغييرها الشعرية و نصوصات على  د يا ز ب  وقاممن البحرين    المدح

المهنا    ةعود   ةفي الكويت بعد الفنان  ةمهمة  مدرسوأسس سليمان القصار    ،داءاأل
، في الكويت   ةغاني الشعبي في فن األ   فضل كبير، وقام بأداء دور و د سالموعوا

في  فهو   األأ متخصص  الغناء  ،فراحغاني  في  األ  ومتخصص    عراس في 
 ة. النسائي
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   العاشوري إيقاع تدوين 

 
 

 

 

 

 تدوين إيقاع العاشوري ( 1شكل )

 الردحه فن 
فن فت  يؤدى  النساء  عند  في   ستخدمالردحة  مدح  في  نصوص  دائما 

ة  يقاعي الت اإل اآلتستخدم  عند النساء  ة  الردح، و والتجار  والشيوخالحاكمة    ةسر األ
)  )الدفوف(  الطيران منها   يخمر  اللي  هو  االصلي  الطبل  الصوت  يالعب 

التي  لردحة عند النساء  ل  أداء اللزمة الموسيقية  لمسؤو و  هع( و متقاط   بإيقاعات 
اإليقاعية   اآلالت  مانع  تستخدم  وال  اثنيناذا  ،  وأن طباله  من    تواجد    المهرة، 

في  يلعب  النسائيةالردح  طبلين  أن    ،ة  يقول  من  هي    ةالردحوهناك  دق  انما 
الحْب أ  الهريس دق  معو ،  و  لكنهذه  صحيحة،  عليه  يقاع  اإل  لومة  يدق  الذي 

إيقاع   يكون  فن  ردحه  الحب  إال  و ،  النساء  عند معروف  وهو  هي  ما  حركاتهم 
بالمالحظة هو طبل )الالعوب( تمايل مع بعضهم البعض، لكن، ما هو جدير  

العاشوري يتميز بأداء الحركات في الميد أو الكوسر وهو نوع من    أو  في الردحة
 .أنواع الطبول

في الكويت وتقريبا في الخليج فرقه عوده المهنا    ةهم الفرق النسائي أ ومن  
في   اعواد سالم كانالفنان  المهنا و   ةعود ة  الفنان  .-رحمها هللا-عواد سالم  الفنانة  و 
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عندما كانوا يذهبون إلى    فرقة واحدة، ولم يكونا فنانين مستقلين عن بعضهما،
علية  حد من  أي  ة أو أالحاكم  ةسر األ  أو  عند التجار  ةخاصاألعراس والحفالت  

المنزلمن    ة الردحؤدون  ي  كانوا  -القوم المنزل،  حتى   خارج  باحة  إلى   دخولهم 
أيضاً  وإنما  أعراس  حفالت  في  فقط  المن  وليس  الفي  كلف خاصاسبات  وإذا  ة. 

  أو عاشوري  الفن ال  المنزل وهم يغنون   ة أخرى، تدخل الفرقةفرقأصحاب الحفل  
بين فرق   ة جرت العاد المدعوة إلحياء الحفل،    ةالفرق  نوع  على حسب ة، و عرضال

  الفرقة برية أو بحرية، فإنه من المعيب أن تدخل الفرق على الكويت سواء كانت  
 أو خماري  ة، العرضال  ،عاشوري بفن غير ال  ةهل السمر أ نس او  األأو    أهل العرس

 دي.  جفن نال
يميز في   الشعبي  هو محافظة كلالكويت  ما  ًا على تراث  تقريبة  الفرق 

  ة بداي "  أو كما ي قال العرس    أو  ةالحفلة  بداي  تؤدى في  الردحة، فالردحة يجب أن
ردح الزم  لتحية الطق  تؤدى    كلو   المنزلهل  أ   ة"  ثم  لجسامريالحضور،    عل ة 

المنزل،  قليالً   ترقص(  \)تلعب الناس   ساحة  بعض   في  تعقبها  غاني  األ   ثم 
 ة.الخفيف 

األيعود   أغلب ول  الفضل  على  التعرف  عوده    للفنانتين الردحات    في 
سالم وعواد  يرجع  ،  المهنا  الثاني  عمره-فنان  للالفضل  هللا  سليمان    -أطال 

 . غلب الردحات من البحرينأ  قام بإحضار ذيال ر،القصا
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  تدوين إيقاع الردحه

 
 

 الردحه تدوين إيقاع ( 2شكل )

 الوجفي )الوقفي( فن 
أهل القرى في بالكويت وبشكل خاص أهل    أو الوقفي   يهتم بفن الوجفي 
ب يسمونه  فهم  الوجفي  االفنطاس،  'الوجفي'.  وهو  مميز  الوجفي  سم  فن  ويؤدى 

بمثابةالسامري   فصول بين السامري،  ،  فصول  بين    راحة 
منذ الساعات األولى من الليل وهم جالسون على ركبهم  ألنهم يؤدون السامري  

فصل من السامري  السامري، وكلاربعة فصول من يعزفون فصلين أو ثالثة او 
يطول على حسب طول القصيدة وأبياتها. وبناًء على ذلك الجلوس فترة طويلة  

غناء  الغناء هو    لكن،  'ي وجف  ’ كلمةيصابون بالتعب واإلنهاك، فيقول بعد ذلك  
 والمجموعةغناٌء جماعي، فالمجموعة األولى تغني  فردي وفي بعض األوقات  

في وأهل الفنطاس سموه بالوجفي ألنهم يأدونه  جالثانية ترد عليها. وهذا هو الو 
 عدة فصول من السامري    بعد  واقفون وهم 

 إيقاع الوجفي  تدوين
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   .العاشوري والردحة والوجفي)عينة البحث(  ون فن الستخدمة في اآلالت الم

   الطار: -
شيوعاً  الشعبية  اآلالت  أكثر  من  تعتبر  إيقاعية  وهي  آلة    عن  عبارة، 

سم(، ت صنع من خشب    65:  45سم(، وقطرها )   9)  ارتفاعهادائرة من الخشب،  
في فتحات  شجرة األثل، وي شد عليها غشاء من جلد الماعز، ويتم تثبيتها بخيوط  

جالجل   بداخله  تثبت  ثم  الطار،  محيط  في  إحداثها  يتم  التي  الخشبية  الدائرة 
العزف   عند  أصواتًا  ت صدر  )براشيم(  عليه نحاسية  الحميد   والضرب  )عبد 

الد م    استخراج وقد أجاد أداءه كثير من الفنانين وتفننوا في    (25،  2015الصقر،
الطار بين الوسط وبين الحافة  والتك، وذلك بالضرب بنصف كف اليد على جلد 

 .الجلدية

 
 

 

 

 

 

 الطار  (4شكل )

   :الخماري الطبل  -
البيئة   خاصة  الشعبية  الفنون  لجميع  األساسية  الركيزة  البحري  الطبل 
المدنية "الحضرية" والبيئة البحرية، وقد ٌأدخل بعد ذلك في فنون العرضة وهي  

 .فنون البادية تعتبر أساساً من 
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البحر  الطبل  الشجر،  يتكون  ساق  من  تجويفه   اسطوانيي  يتم  الشكل، 
يمنى   جهتان  البحري  للطبل  إن  البقر،  ماشية  جلود  عليه  ي ركب  الداخل  من 
ويسرى للضرب عليهما الستخراج أنواع من التكوك والدموم والكتم أحيانًا أخرى  

وقدرات الضارب على هذه اآللة اإليقاعية، بشكل إبداعي وذلك قياسًا لمهارات  
جهة اليمنى للطبل البحري تسمى "الرأس" )أي بالعامية يطلق عليها الرأس(  إن ال

م" وعادًة يوضع في منتصف الجهة اليمنى مادة البالستيك   وهي ت صدر رنين "الد 
على   وسكبها  صهرها  بعد  مرنة  تصبح  وهي  للجهة    المنطقةالمرن،  الوسطى 

"ا عر اليمنى  بشكل  م"  "الد  استخراج  على  يساعد  وذلك  الجهة  لرأس"  أما  يض، 
للجهة   نسبة  "الشمالي"(  بالعامية  عليها  )يطلق  "الشمال"  تسمى  للطبل  اليسرى 

 ."اليسرى وهي تصدر صوت "التك
البحري   الطبل  آلة  صانعي  لذلك  سمات،  عدة  البقر  ماشية  لجلد  إن 
وضعوها   البطن  جهة  أما  البقر،  لجلد  الظهر  جهة  من  م"  "الد  رنين  استخرجوا 

ل اليسرى  الجهة  لجلد على  األخف  الطبقة  أنها  حيث  "التك"،  الستخراج  لطبل 
، وتستخدم  البقر، ويتم تثبيت الجلدتين وربطهما بجلد سميك وقوي لشد الناحيتين

الحبال السميكة للبحارة )ويطلق على هذه الحبال عند البحارة "الخراب"( في شد  
   (27 ،2015،عبد الحميد الصقر)الطبل البحري. 

 
 

 

 

 

 الخماري بل ( الط5شكل )
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الخماري   :الالعوبالطبل   - الطبل  مع  من    يتشابه  قلياًل  أصغر  ولكنة 
ناحية العرض، واحيانًا يكون نفس الحجم مع اختالف نغمة كل جنب 

 )الدوزان( ليخالف صوت الطبل الخماري. 

 .عناصر إيقاع )العاشوري والردحة والوجفي( وخصائصه الموسيقية

   ”Beat“النقرة  •

اإل  القياس  الزمنية  هي وحدة  القيمة  فهي  الموسيقى،    للنغمة يقاعية في 
م     –تعبيرًا عن النبر القوي   وتقسم النقرة إلى نوعان في األداء اإليقاعي )د 

   .تعبيرًا عن النبر الضعيف(  تك 

   ”Pulse“النبض  •

للنقر   مرادفًا  آخرون  ويعتبره  المازورة،  في  الموجودة  الوحدات  عدد  هو 
الم التكرار  إلى  أّنه كإشارة  أي  الموسيقي،  الزمني  المسار  في  للصوت  نتظم 

سلسلة من النقرات تؤدى في شكل متكرر ومنتظم، وتظهر أهميته في أنه يجعل  
ه توقع زمن  مسار الزمن الموسيقي في شكل متسق ومنتظم بحيث يتم من خالل

بإيقاع  الوحدة   النبضات  والوجفي  وعدد  والردحة  ات )وحد   ات نبض  3العاشوري 
 ( منتظمة

   ”Tempo“لسرعة ا •

سرعة    يه أنه  أي  محدد،  زمن  في  بانتظام  المتكررة  النقرات  عدد 
السرعة التي تؤدى من خاللها المقطوعة الموسيقية، ويمكن ضبط    فهيالنبض،  
، والوحدة الخاصة بالقياس    ”Metronome“المترونوم  جهاز  باستخدام  السرعة  

  ( الدقيقة  في  النقرة  عن    ”BPM    )“Beat Per Minuteتكون  ذلك  وييتم 
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الرقم   كبر  كلماو طريق ضبط المترونوم على رقم معين يعطي السرعة المطلوبة  
كلما   السرعة  المطلوب  وكلما  زادت  السرعة  قل،  أبطأت  كلما     الرقم 

(Londis,2002)     إيقاع والوجفي يؤدى  السرعة    العاشوري    88بسرعة  بطئ 
قليالً  أسرع  الردحه  إيقاع  يؤدى  حين  في  بالدقيقة،  بسرعة  نبظة  نبضة    100 

 بالدقيقة 

    ”Meter“الميزان  •

من خالل   استنتاجهيتم  والميزان    اإليقاعية،هو التعاقب المنتظم للنقرات  
ومنتظم،   متكرر  شكل  في  النبض  في  مشددة  نقرات  إيقاع  ظهور  ويستخدم 

   في أغلب الكتب واألبحاث العلمية ميزان العاشوري والردحة والوجفي 

  ”Accent“النبر أو الضغط  •

الالتينية   للغة  الكلمة  هذه  اختالف    ”Adcatus“ويرجع أصل  ومعناها 
نغمة   على  التشديد  يتم  بحيث  الموسيقية،  األصوات  أداء  في  الضغط  درجات 

أنه بدون هذا الضغط  ، إذ  بعينها إلظهار إيقاع معين في المقطوعة الموسيقية
ل سواء للمؤدي أو تصبح الموسيقى على وتيرة واحدة وبالتالي تبعث على المل

المجاميع اإليقاعية والعبارات والجمل، وتكمن أهمية النبر في تشكيل  ،  للمستمع
 والنبر ثالث أنواع: 

الظاهري    أ( وهو عندما يتم تغيير أحد   :”Phenomenal Accent“النبر 
المحيط   الموسيقي  المسار  عن  خارجًا  ملحوظًا  فجائيًا  تغييرًا   به، األصوات 

 .الجملل التغيير في الميزان أو وذلك يكون من خال

البنائي   النبر  في  :  ”Structural Accent“ب(  مهمة  مواقع  في  ويظهر 
 .الموسيقيةالجمل اإليقاعية والتي تكون عادة في بداية أو نهاية الجمل 
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القياسي النبر  الظاهري    :”Metrical Accentج(  النبر  ظهور  في  ويكمن 
   (Kennedy, 1984) اإليقاعي والنبر البنائي بشكل منتظم في المسار

العاطفيد(   : وهو النبر الظاهر تبعًا لمهارات ”Emotional Accent النبر 
 العازف واحساسه وانفعاله مع األداء اإليقاعي والغناء.

إيقاع   والوجفي  ويتبع  والردحة  على  العاشوري  بالشده  البنائي  النبر 
ارات العازف واحساسه وانفعاله بدايات الجمل االيقاعية والنبر العاطفي تبعًا لمه

 مع الغناء  

 لجزء التطبيقي  ا
يشتمل على االختالفات الجوهرية بين الفنون الشعبية عينة البحث )فن  

في   المتمثلة  البحث  أدوات  وتطبيق  والوجفي(  والردحة  استبانة  العاشوري 
استطالع رأي الكويتيين غير المتخصصين في مدى معرفتهم بمناسبة أداء كٍل  

 من الفنون الشعبية عينة البحث والفروق بينهما. فن 

 الجدول التالي يوضح الفروق الجوهرية بين الفنون عينة البحث 
عناصر  

 المقارنة 
 فن الوجفي  فن الردحة  فن العاشوري 

من حيث  

الميزان  

 الموسيقي 
 ملزان    ملزان    ملزان   

من حيث  

التفعيلة  

 اإليقاعية 

ه ج  للك اإل ماعلك بلن د ماعاج ال ارو و لالوالتف تتشابه ه تاما  كما هو مدلنفي تشاب ا

 
الرابا  تى السا س  له ا ما  تشابه ما تف للك د ماع الر  ه بالثاث ضغوط األللى لتهتلف تف للك اإل ماع من النار 

 كما هو موضح
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من حيث  

  السرعة 
 Andanteالسرعك  ءبطي

 
 Moderatoلسرعك متوسط ا

 
 Andanteالسرعك  ءبطي

من حيث  

اآلالت  

 المؤدية 

ه ج د ماعاج ال ارو و لالر  ك لالوالمشا كك لي أ اء ليور من اإل ماعلك  اآلتج تتشابه ه تاما   –لهي )طا    في تشاب ا
 عوب طاو ت –طاو  ما و 

من حيث  

 المؤدون 
  ؤ  ه الرجال  النساء  ؤ  ه   ؤ  ه الرجال 

من حيث  

صوص  الن

 الغنائية 

 قمائد مزللك
لي األسر  الحاكمك  له موص مد  

 لالتجا  لالشلوخ 
 قمائد مزللك

مناسبة  

أداء كل  

 فن

 ستهدم عا   لي  فاج الزلاف  
 لدى   ول الم رس 

عند   لالحفاج  ايك  األعراس 

التجا  أل األسر  الحاكمك أل أو أ د  
الموم الر  ك    -من عللك  كا وا  ؤ لن 

المنزل    دلى من  ا ج  تى   ول   

لي  فاج   لمط  لللس  المنزل   با ك 
المناسااج   لي  ه  أ ضا لد ما  أعراس 

 الهايك

لهو     مال بلن لمول السامرو

بمثابك لتر   ا ك للفرقك من  

 الجلوس 

ستبانة استطالع رأي الكويتيين غير المتخصصين في مدى معرفتهم بمناسبة  ا
 وق بينهما.فن من الفنون الشعبية عينة البحث والفر  أداء كل

 االستبانة إعداد -
بإعداد   الباحث  )  ةالكتروني  استبانةقام  برنامج   Microsoftعبر 

Forms)    الكويتيين غير  يحتوى على ثالثة أسئلة تهدف إلى قياس مدى معرفة
و المتخصصين   البحث  عينة  الشعبية  بالفنون  الفنون  من  فن  كل  أداء  مناسبة 

 عينة البحث والفروق بينهما. 

 

 

 



 

 

 

 

  

 
 

 

(   133  ) 
 

 2021 يناير( 29العدد )( 9المجلد ) –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

ة العاشورى والردحة والوجفى يعبية الكويتدراسة مقارنة لكل من الفنون الش  

 تبانة شكل االس -
  االسم 

  العمر

 ال اعلم أعلم 

 فن العاشوري 

لي لن   عا    الرجال  ستهدم   ؤ  ه 

الم رس فاج   لدى   ول     الزلاف 

  غزللكال ممائد ال ل مويه ت تمد على

  

 فن الردحه

ل  ت ؤ  ه  لن   النموص مالنساء  على  د 

المد لك لي األسر  الحاكمك لالتجا  من 

ال للي  فات    الموم   لث ك  هاي عللك 

المنزل  تى  من  ا ج  الر  ك   ؤ لن 

   ول   دلى با ك المنزل

  

 فن الوجفي

الرجال   السامرو لن  ؤ  ه  لمول  بلن 

من  لمول  أل  مس  أ با  أ اء  ب د  أو 

السامرو   لتر   ا ك  لن  بمثابك  لهو 

الجلوس من  على    للفرقك  ل  تمد 

 النموص الغزللك. 

  

لالر  ك    ال ارو و  لنون  تتشابه 

لن  لالوجفي   أن  دت  اإل ماعي  األ اء  لي 

ال ارو و  من  قللاه  أسرع  الر  ك 

 لالوجفي

  

(  170وقد تم إجراء االستبيان )االلكتروني( على عينة البحث وقوامها )
فرد من المجتمع الكويتي من غير المتخصصين موسيقيًا لقياس مدى معرفتهم  

 بالفنون الشعبية عينة البحث والفروق بينهما. 

 سنعرض نتائج البحث والرسومات البيانية التوضيحية. وفيما يلي 
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 نتائج البحث 
التشابه   نقاط  العديد من  ذاخرة ومتنوعة وبينها  الكويتية  الشعبية  الفنون 

حث من خالل دراسته المقارنة إللقاء الضوء االب  توصل إليهواالختالف وهذا ما  
وال والردحة  العاشوري  فن  وهي  الكويتية  الفنون  بعض  بيان  على  مع  وجفي، 

بين   الجوهرية  معرفة  و الفنون  هذه  االختالفات  غير  مدى  من  الكويتيين 
والذي  ، المتخصصين بمناسبة أداء كل فن من الفنون عينة البحث والفرق بينهما

 :ما يليالبحث خالل تبين من 

العاشوري: - الزفاف  فن    فن  حفالت  في  عادة  يستخدم  الرجال  يؤديه 
  غزليةالقصائد ال تعتمد على، ونصوصه لدى دخول المعرس

الردحة: - ويعتمد يؤديه  فن    فن  في   النساء  المدحية  النصوص  على 
ال القوم وفي حفالتهم  والتجار من علية  الحاكمة  حيث  خاصة  األسرة 

 يؤدون الردحة من خارج المنزل حتى دخولهم إلى باحة المنزل
الوجفي: - بع أي بعد أداء أر بين فصول السامري  فن يؤديه الرجال    فن 

السامري   فن  من  فصول  خمس  من أو  للفرقة  راحة  فترة  بمثابة  وهو 
 ويعتمد على النصوص الغزلية. الجلوس

الفنون  تلك  بين  واالختالف  التشابه  نقاط  من  العديد  هناك  وأن 
 الشعبية نوجزها في النقاط التالية:

 ه بين الفنون عينة البحث نقاط التشاب
الوجفي( في  -الردحة  -شوري  تتشابه جميع الفنون عينة البحث )العا  -

 المستخدم. ن الموسيقي لإليقاع الميزا
الفنون عينة البحث )العاشوري   - في    الوجفي(-الردحة  -تتشابه جميع 

 التفعيلة اإليقاعية لجميع اآلالت اإليقاعية المستخدمة باألداء العزفي. 
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من  اإليقاعية    اآلالت   تتشابه - لكٍل  أداء  في  إيقاعات المشاركة 
  –طبل خماري    –وهي )طار    في تشابهًا تاماً جلردحة والو العاشوري وا

 عوب(طبل ال 

 بين الفنون عينة البحث  االختالفنقاط 
تختلف السرعات حيث يؤدي كل من إيقاع العاشوري والوجفي بسرعة   -

الردحة 88) فن  يؤدي  حين  في  السرعة  ضبط  جهاز  باستخدام   )
 ( أي أسرع قلياًل.100بسرعة )

التختلف   - الرجال كل من الفنون عينة  المؤدين حيث يؤدي  بحث في 
 يقاع العاشوري والوجفي بسرعة في حين يؤدي فن الردحة النساء.إ

تختلف الفنون عينة البحث في نوعية النصوص الشعرية حيث يعتمد  -
فن   يعتمد  حين  في  الغزلية  القصائد  على  والوجفي  العاشوري  فن 

 الردحه على القصائد المدحية.
والتي أوضحناها    مناسبة أداء كل فنالبحث في  تختلف الفنون عينة   -

 بالجزء السابق بالنتائج.

على   بمناسبة  وللتعرف  المتخصصين  غير  من  الكويتيين  معرفة  مدى 
، قام الباحث بإحصاء نتائج  أداء كل فن من الفنون عينة البحث والفرق بينهما

نتائ أسفرت  والذي  السؤال،  هذا  من  التحقق  أجل  من  الم عد  جه  االستبيان 
 اإلحصائية عما يلي: 
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  من أفراد المجتمع الكويتي من غير المتخصصين   170  البحث:  عينة
 موسيقيًا من فئات عمرية مختلفة 

 وبيانهم كالتالي:

 من مجموع العينة  %8فرد( بنسبة  13عام )  20أقل من  -
 من مجموع العينة  %65بنسبة  فرد( 110عام )  40إلى   20من  -
 العينة من مجموع  %27ة سبفرد( بن 47عام )  40أكثر من   -
 % 73( بنسبة 124، الذكور )%27( بنسبة  46إناث ) -

 نسب االتفاق على أسئلة االستبيان ومناقشه إجاباتهم 
 ال اعلم أعلم 

 فن العاشوري 

 ؤ  ه الرجال  ستهدم عا   لي لن  

لدى   ول  الزلاف   فاج 

علىالم رس ت تمد  ل مويه     

   غزللكالممائد ال

75 % 

 لر   128

25 % 

 لر   42

 الردحهفن 

على  ؤ  ه  لن   ل  تمد  النساء 

األسر   لي  المد لك  النموص 

الموم  عللك  من  لالتجا   الحاكمك 

 ؤ لن  لث  هايك  للي  فات   ال

المنزل  تى  من  ا ج  الر  ك 

   ول   دلى با ك المنزل

66.5 % 

 لر   113

33.5 % 

 لر   57

 

 فن الوجفي

الرجال   لمول لن  ؤ  ه  بلن 

ب د  السامرو   أل أأو  أ با   اء 

السامرو  لن  من  لمول   مس 

من  للفرقك  لتر   ا ك  بمثابك  لهو 

النموص   الجلوس على  ل  تمد 

 الغزللك. 

26.5 % 

 لر   45

73.5 % 

 لر   125

لالر  ك    ال ارو و  لنون  تتشابه 

لالوجفي لي األ اء اإل ماعي دت أن 

من  قللاه  أسرع  الر  ك  لن 

 ال ارو و لالوجفي

49 % 

 لر   83

51 % 

 لر  87
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 مناقشة النتائج 
األول يستخدم    السؤال  الرجال  يؤديه  فن  العاشوري  فن  أن  تعلم  )هل 

عادة في حفالت الزفاف لدى دخول المعرس، ونصوصه تعتمد على القصائد  
الكويتي    الغزلية( المجتمع  أفراد  معظم  معرفة  اإلحصائية  النتائج  من  يتضح 
ه الغزلية والهدف منها، د ( بفن العاشوري ومناسبة أداءه ونوع قصائ%75بنسبة )
بالفنون الشعبية في نشر    ويرجع الباحث ذلك الهتمام مؤسسات الدولة المعنية 

أفراد   من  األكبر  النسبة  جعل  ما  عليها  والحفاظ  الشعبية  الكويت  دولة  فنون 
وخصائصه الفن  تعرف  االتفاق  المجتمع  نسب  يوضح  التالي  البياني  والرسم   ،

 على إجابات السؤال األول

 
الثانيلا على   سؤال  ويعتمد  النساء  يؤديه  فن  الردحة  فن  أن  )علم 

حفالتهم   وفي  القوم  علية  من  والتجار  الحاكمة  األسرة  في  المدحية  النصوص 
الخاصة حيث يؤدون الردحة من خارج المنزل حتى دخولهم إلى باحة المنزل( 
بنسبة  الكويتي  المجتمع  أفراد  أغلب  معرفة  اإلحصائية  النتائج  من    يتضح 

بفن66.5%) منها،    (  والهدف  المدحية  قصائده  ونوع  أداءه  ومناسبة  الردحة 
ويعلمها أغلب الكويتيين  ويرجع الباحث ذلك إلى أن الفنون النسائية متميزة بدولة 

، وقد أثر على هذه النتيجة أن نسبة  حيث يشاهدوها بحفالتهم الخاصة وأعيادهم
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باالستبيان   الت  %27النساء  البياني  والرسم  نسب ا،  يوضح  على    لي  االتفاق 
 إجابات السؤال الثاني 

 
الثالث )هل تعلم ان فن الوجفي فن يؤديه الرجال بين فصول    السؤال 

السامري أي بعد أداء أربع أو خمس فصول من فن السامري وهو بمثابة فترة  
 راحة للفرقة من الجلوس ويعتمد على النصوص الغزلية( 

عرفة معظم أفراد المجتمع الكويتي  ميتضح من النتائج اإلحصائية عدم  
أعلم   الو %73.5نسبة  )ال  بفن  الغزلية  (  قصائده  ونوع  أداءه  مناسبة  أو  جفي 

والهدف منها، ويرجع الباحث ذلك إلى أن هذا الفن يؤدى بين فصول السامري 
ما يجعل المشاهد والمستمع يعتقد بأنها أحد فصول فن السامري إال أن الحقيقية  

ذلك والر خالف  السؤال س،  إجابات  على  االتفاق  نسب  يوضح  التالي  البياني  م 
 الثالث 
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فنون    الرابعالسؤال   بين  االيقاعي  باألداء  تشابه  يوجد  أنه  تعلم  )هل 

العاشوري  من  قلياًل  أسرع  الردحة  فن  أن  إال  والوجفي  والردحة  العاشوري 
 والوجفي( 

ويتي بنسبة  كيتضح من النتائج اإلحصائية تقارب أعداد أفراد المجتمع ال
( أعلم بوجود تشابه باألداء اإليقاعي بين الفنون  %49( ال أعلم ونسبة )51%)

إلى   ذلك  الباحث  ويرجع  وسرعاتها،  البحث  العينة  عينة  أفراد  بين  العمر  فارق 
عام ما أثر على هذه    20حيث كانت النسبة األكبر في عدم العلم لفئة أقل من  

ياني التالي يوضح نسب االتفاق على إجابات  ب النتيجة وارتفاع نسبتها، والرسم ال
 السؤال الرابع

 



 

 

 عبد احلميد فتحى صقر /د

(  140  ) 
 

http://ejos.journals.ekb.eg – Vol (9) N (29) January 2021 

طويل   تاريخ  اوله   عريقةومما سبق يتضح أن الفنون الشعبية الكويتية  
، ويجد بسطاء  ومحبين بالمجتمع الكويتي  يمتد ألعوام كثيرة، وله جماهيرية كبيرة

تقلبات    نه تعبيرا واضحا عن همومهم ومشاكلهم وأفراحهم وأتراحهم وع الناس في
، لذا وجب علينا الحفاظ  الدنيا معهم، فهناك فئات من الناس يجدون مالذهم فيه

الحفاظ على   العمل على  الشعبية  بالفنون  المعنية  الجهات  عليه وتناقله، وعلى 
 هذا الموروث. 

 توصيات البحث. 
الشعبي   • تراثنا  ودراسة  وتوثيق  جمع  على  أنواعه    الكويتيالعمل  بكل 

الحركي( من خالل إنشاء مراكز يناط بها القيام    –وأشكاله )الصوتي  
 .بهذه المهمة الوطنية

االنطالق من نظرة شمولية واسعة في تحديد مفاهيم الفنون الصوتية    •
 .فيها مجال العملبجميع الفنون الكويتية الشعبية و والحركية 

ربط البحث الميداني بالسياق األدائي واإلطار االجتماعي والحضاري    •
 .نون فلهذه ال

في    • متخصصين  تضم  عمل  فرق  وتكوين  الجماعي  العمل  تشجيع 
 .مختلف حقول الثقافة الشعبية 

الشعبية  دعم    • الفنون  لفرق  الكويت  بدولة  المسؤولة  ماديًا  الجهات 
بالما التراثية ومساعدة هذه الفرق من  ومعنويًا والعمل على إغنائها  دة 

 .األصيل الكويتيالتشبث بتراثنا 
الندوات  • الشباب    إقامة  وخاصة  الكويتي  الشعب  لتعريف  العلمية 

 والصغار بفنوننا الشعبية والفروق بينها.
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 مراجع البحث  
: الموسلمى لالغناء لي اليو ت  الطا ك األللى  رركك الربل ان أحمد علي التتان -

 1980  لالتوز ا  اليو ت للنشر

الخلب  - محمد  ناصر  محمد  اليمان ال ر  :جمال  مستمد  من    بيابتيا  تما  ن آللك 

الجام ك  لالتممل    الفنون  كللك  ماجستلر   اليو تلك   سالك  الش الك  الفنون 

 . 2016األ   لك  األ  ن  

اسك  : أثر اإل ماع الحركى على ال مو المسر ى لأهملك   جيالن أحمد عبد القادر -

  , الموسلملك  للتربلك  ال الى  ,الم  د  ماجستلر  ,  سالك  لإل ماع  المسر ى  الممثو 

 . 97,ص1973  التربلك لالت لل  ال الى , الماهر  , ا لز

 . 1992  تو س  ميتاك الجد د   لتجد د التراث  :حسنى حنــفي -

الفضلي:   - غالب  المرن  حمد  من  الثا ي  النمف  لي  اليو تلك     ال شر ناألمنلك 

 . 2016اليسللك  لانان  - سالك  كتو ا   جام ك  لح المدس

القالف:   - علي  الخالد  علوم  ش اإل ماعاج  مجلك  منشو    بحث  اليو تلك   الك 

 . 2015الموسلمى  كللك التربلك الموسلملك  جام ك  لوان  ممر  

عل - اليو ت     :القالف  يخالد  لي  للك  الاحر  ألمنلك  الفنلك   سالك  الهمائص 

الماهر   جم و  ك   الفنون   أكا  ملك  ال ربلك   للموسلمى  ال الي  الم  د  ماجستلر  

 2006  ممر ال ربلك.

اتستفا   من المو لث الش اي اليو تي لي تحسلن اآل اء    مان حسن البلوشي:سل -

آلك   التربلك   اليمان على  كللك  الموسلمى   للنون  علوم  مجلك  منشو    بحث 

 . 2010 الماهر  وان  الموسلملك  جام ك  ل

البلوشي - حسن  الش الك  سلمان  األما ي  لا ض  اإل ماعلك  الهمائص   اليو تلك  : 

لل علوم  جام ك  نومجلك  الموسلملك   التربلك  كللك  الهامس   المجلد  الموسلمى   ن 

 . 2011 الماهر   لوان  

العسعوسي: - محمد  اليو تلك    طالل  الش الك  اإل ماعاج  لا ض  ُمما  ك    اسك 

ممر  جم و  ك  ال ربلك   للموسلمى  ال الي  الم  د  ماجستلر   لاللمنلك   سالك 

 . 2020ال ربلك  الماهر   

فتحي   - الحميد  المتوسطك   صقر:العبد  للمر لك  الموسلما  مناهج  رموللك  مدى 

 سالك ماجستلر  كللك الفنون أل واع اإل ماعاج الش الك اليو تلك لي  للك اليو ت   

 . 2015لالتممل   الجام ك األ   لك  األ  ن  

أمااا ااي كاو اتالاك أ واُع ا لأساللاُ ا   سالك ماجستلر  كللك  محمد سالم الخلف:   -

 2003  جام ك الرلح المدس  اليسللك  لانان  الموسلمى

الديهان - و ت   سالك  كتو    : الفنون الغنائلك الوالد  على  للك اليمحمد عبدهللا 

 . 2005كللك الموسلمى  جام ك الرلح المدس  اليسللك  
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النبوي   - الفنون   :الشالمحمود  مجلك  الجماهلر   لي  لا   الش الك  األما ي   "

 1991  لئك ال امك لليتاب  الماهر ل   ا34الش الك  ال د  

 م ج  الم ا ي الجاما  -

أما ي الاحر اليو تلك   سالك ماجستلر اإل ماعاج لآتت ا لي  منيجة كمال عباس:   -

 1989  ملر منشو    الم  د ال الي للموسلمى ال ربلك  أكا  ملك الفنون  الماهر .

ألللى  مطابا مؤسسك ا  الطا ك   أما ي المناسااج اتجتماعلكيسرى الحامولى :    -

    1991الهللج للطاا لالنشر  الدل ك  قطر  

- Beth Londis: “The Electric Curricula in America music 

education”, Tiger Book’s international, PLC. London 2002, 

p46. 

- Kennedy Michael: The Concise oxford Dictionary of Music 

– 3rd Edition, London (4)1984 New York, Toronto. 

- Robert Lundeen: Objective psychology & Music 2nd 

Edition – Ronald Press Co. New York   1980 P .15   

 

 


